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عُـقدت هـذه املـقابـلة عـام 1988م. ونُشـرت فـي مجـلة «ذا پـاريـس ريـڤيو» خـريـف عـام 1990م. أود أن أُشـير 

إلى أن كافة احلواشي من إضافة املترجمة.  

مايا آجنلو، فن األدب القصصي. اللقاء التاسع عشر بعد املائة.  

أجرى اللقاء: جورج پلمپتون.  

ترجمة: ريوف خالد. 

۱عُـقد هـذا احلـوار عـلى مسـرح معهـد جـمعية الشـباب الـعبري فـي «أپـر إيسـت سـايـد – مـنهاتـن». حـضره جـمعٌ 

غـفير، غـالـبيته مـن الـنساء، وقـد شُـغِلت املـقاعـد كـافـة، حـقيقةً، إضـافـة إلـى الـعديـد مـن الـواقـفني فـي اخلـلف ... هـذا 

بـرهـانٌ عـلى طـاقـة جـذب مـايـا آجنـلو. بـالـقرب مـن املـنصّة، ثـمة جـماعـة صـغيرة مـن نـساء سـود يـرتـديـن األرديـة 

الـبيضاء لـطبقة املسـلمني الـسود. هـيمن ظـهور مـايـا آجنـلو عـلى اجلـلسة. أثـار الـعديـد مـن تـعليقاتـها تـصفيقًا 

مُـتّقِدًا، بـخاصـة تـلك الـتي تـعكس رؤاهـا فـي املـشاكـل الـعنصريّـة، واحلـاجـة لـلمواظـبة، و«الـشجاعـة». إنـها مـؤديـة 

. تـبدو الـعديـد مـن األجـوبـة مـوجـهة إلـى اجلـمهور، بـقدر مـا هـي مـوجـهة  اسـتثنائـية ولـها حـضور مسـرحـي طـاغٍ

- بـدا  لـلمحاور. ثـم حـني خـتمت مـايـا آجنـلو األمسـية بـقراءة جـهوريـة مـن أعـمالـها –كـما أسـلفت، جلـمهورٍ مـنتشٍ

هذا امتداد منطقي لترفيه مدبّر.  

احملـاور: لـقد أخـبرتـني مـرة أنّـكِ تـكتبني مسـتلقيةً عـلى سـريـر مـرتّـب، ولـديـكِ قـنّينة شـرى، ومعجـم، معجـم روجـيه 

للمترادفات، ومذكرات صفراء، ومنفضة، وإجنيل. ما هي وظيفة اإلجنيل؟ 

آنــجـــلـــو: لــغة تــرجــمات وتــأويــالت اإلجنــيلني الــيهودي واملســيحي كــافــةً؛ لــغة مــوســيقيّة، بــاهــرة متــامًــا. أقــرأ 

اإلجنــيل لنفســي، آخــذ أي تــرجــمة، أي طــبعة، وأقــرأهــا بــصوتٍ عــالٍ؛ ألســمع الــلغة وحســب، ألســمع اإليــقاع، 

وألذكّــر نفســي كــم جــميلة هــي الــلغة اإلنــگليزيّــة. رغــم متــكّني مــن الــتمتمة بــقرابــة ســبع أو ثــمان لــغات، إال أن 

اإلنگليزيّة تظل أجملها. إنها تفعل أي شيء.  

احملاور: هل تقرئينه من أجل اإللهام لتلتقطي قلمكِ اخلاص؟ 

آنــجــلـــو: مـن أجـل الـنغم واحملـتوى أيـضًا. إنـني أبـذل مـجهودًا فـي مـحاولـة أن أكـون مسـيحيّة، وهـذه قـضيّة 

جـادة. إنـها مـثل مـحاولـة أن تـكون يـهوديًـا جـيدًا، مسـلمًا جـيدًا، بـوذيًـا جـيّدًا، شـنتويًـا جـيّدًا، زرادشـتيًا جـيّدًا، 

١ YMHA: في عام 1874م. أسس مختصون ورجال أعمال من األملان اليهود جمعيّة الشباب العبري لتقديم الخدمات للمهاجرين 
اليهود، ثم تطّورت وأصبحت منظمة تقودها املبادئ اليهوديّة إنما تخدم الناس بمختلف أديانهم وأجناسهم. أًبحت الحًقا معهًدا يقّدم 

مساقات وبرامج تعليميّة متعّددة، كما يستضيف اللقاءات واملحاضرات الثقافيّة. 
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صـديـقًا جـيّدًا، عـاشـقًا جـيّدًا، أمًّـا جـيّدةً، رفـيقًا جـيّدًا، إنـها قـضيّة جـادّة. ليسـت قـضية تـتيح لـك أن تـعتقد: «أوه! 

لــقد أمتــمت األمــر. أنــا أقــوم بهــذا طــيلة الــيوم، يــا ســالم!» احلــقيقة أنــك تــقضي ســحابــة يــومــك فــي مــحاولــة أن 

تـنجح، أن تـكون مـا تـريـد أن تـكونـه. ثـم فـي املـساء، إذا كـنت صـادقًـا ولـديـك الـقدر الـقليل مـن الـشجاعـة، سـتنظر 

إلــى نــفسك وتــقول: «هــمم، لــقد فــرّطــت ســتّ وثــمانــون مــرّة». ال بــأس، أحــاول أن أكــون مســيحيّة ويــساعــدنــي 

اإلجنيل في تذكّر ما أنا بصدده. 

احملـاور: هـل تـنقلني هـذا الـنغم إلـى نـثركِ؟ هـل تـعتقديـن أن لـنثرك رنّـة خـاصـة قـد يـربـطها أحـد بـإجنـيل املـلك 

جيمس؟ 

آنــجــلـــو: أريـد أن أسـمع مـا تـبدو عـليه اإلنـگليزيّـة، مـثلما سـمعتها إنـدا سـت. ڤـنسنت مـيالي. أريـد أن أسـمعها، 

لهـذا أقـرأ اإلجنـيل جهـرًا، لـيس ألقـتفي األثـر، إمنـا ألذكّـر نفسـي بـبهاء الـلغة، ثـم أحـاول أن أكـون مـتفرّدة بـل 

وحتى أصيلة. يُشبه هذا قليالً قراءة جيرارد مانلي هوپكنز أو پول لورانس دونبار أو جيمس ولدن جونسون.  

احملاور: وقنينة الشرى هذه؟ آلخر اليوم أم لشحذ اخليال؟ 

آنــجــلـــو: قـد أتـناولـها عـند الـسادسـة والـربـع صـباحًـا، حـاملـا أجـيئ، إمنـا غـالـبًا أتـناول كـأسًـا مـنها قـرابـة احلـاديـة 

عشر. 

احملاور: عندما تنتعشني باإلجنيل والشرى، كيف تبدئني عمل اليوم؟ 

آنــجــــلـــو: فـــي كـــل بـــلدة عشـــت فـــيها، حجـــزت غـــرفـــة فـــي فـــندق. 

أسـتأجـر الـغرفـة ألشهـر قـليلة، أغـادر بـيتي فـي الـسادسـة، وأحـاول 

أن أبـدأ الـعمل عـند الـسادسـة والـنصف. ألكـتب؛ فـأنـا أضـطجع عـلى 

السـريـر عـرضـيًا، ولهـذا فـإن هـذا املـرفـق خـشن جـدًا، مـغطى متـامًـا 

بــالــثفن فــي نــهايــته. ال أســمح مــطلقًا لــلعامــلني فــي الــفندق بــتغيير 

أغـطية السـريـر، ألنـني ال أنـام هـناك مـطلقًا. أظـل حـتى الـثانـية عشـر 

والــنصف أو الــواحــدة والــنصف بــعد الظهــر، ثــم أعــود إلــى بــيتي 

وأحــاول أن أتــنفس. أنــظر لــلعمل حــوالــي اخلــامــسة، أتــناول عــشاءً 

مـنظمًا – عـشاء مـالئـم، هـادئ وجـميل- ثـم أعـود لـلعمل فـي الـصباح 

الـتالـي. أحـيانًـا فـي الـفنادق، أدخـل الـغرفـة فـأجـد ورقـة عـلى األرض 

تـقول: «عـزيـزتـي اآلنـسة آجنـلو، دعـينا نـغيّر الشـراشـف، نـعتقد أنـها 
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مـتعفّنة». لـكنني ال أسـمح لـهم إال بـتفريـغ سـلّة املـهمالت. أُصـر عـلى أن تـزال كـل األشـياء عـن احلـائـط، ال أريـد 

شيئًا عليه. أدخل الغرفة وأشعر كأن كل معتقداتي معلّقة، ال شيء يربطني بشيء.  

ال حـالّبـات، ال زهـور، ال شـيء. أريـد أن أشـعر فـقط، ثـم حـني أبـدأ الـكتابـة سـأتـذكـر. أقـرأ شـيئًا، رمبّـا املـزامـير، 

أو رمبّــا مجــدّدًا أقــرأ شــيء للســيد دنــبار، جــونــسون، فــأتــذكــر كــم الــلغة اإلنــگليزيّــة طــيّعة وجــميلة، كــيف متــنح 

نـفسها إذا مـا سـحبتها فـتُجيب: «حـسنًا.»، أتـذكّـر هـذا وأشـرع فـي الـكتابـة. يـقول نـاثـانـيل هـوثـورن: «الـقراءة 

اليسـيرة تـتطلّب كـتابـة مُجهـدة وعسـيرة» أحـاول جـذب الـلغة إلـى هـذا الـوضـوح الـذي يـجعلها أخّـاذة. بـالـطبع تـبدو 

سهـلة، لـكنها تسـتغرق مـني األبـديّـة حـتى تـبدو هـكذا! بـالـطبع يـوجـد هـؤالء الـنقّاد –نـقاد نـيويـورك تـاميـز منـوذجًـا- 

الـذيـن يـقولـون: «حـسنًا، مـايـا آجنـلو أصـدرت كـتابًـا جـديـدًا، كـتاب جـيد بـالـتأكـيد، لـكنها كـاتـبة عـاديّـة.» هـؤالء مـن 

أريـد أن أجـذبـهم بـحناجـرهـم وأطـرحـهم أرضًـا، ألنـني قـد اسـتغرقـت األبـديـة ألجـعل الـلغة تـغنّي، فـأنـا أعـمل عـلى 

اللغة.  

مـثل هـذا املـساء، لـو تـوجّـب عـلي كـتابـته مـن وجـهة نـظري، مبـراقـبة الـقاعـة، سـأرى املـقاعـد املسـتعملة الـبالـية، 

املـغطاة مبخـمل لـه لـون األحـمر الـصدئ، مـع بهـتان فـي املـكان الـذي حتـتك فـيه أظهـر الـناس بـاملـقعد، األمـر الـذي 

أعـطاه لـونًـا بـرتـقالـيًا بـاهـتًا. ثـم ألـوان وجـوه الـناس اجلـميلة، األبـيض، واألقهـب، واألزهـر، واحلـنطي، األسـمر 

والـقمحي. عـلي الـنظر إلـى كـل هـذا، إلـى كـل الـوجـوه وطـريـقة مـكوثـها عـلى الـرقـاب. عـندمـا أنتهـي مـن الـكتابـة، بـعد 

أربـع أو خـمس سـاعـات فـي غـرفـتي، قـد يـبدو الـنص هـكذا: «مـا كـان عـلى الـسجادة، فـأرًا ولـيس قـطة، هـكذا 

۲بــبساطــة!» لــكنني أســتمر فــي الــلعب مــع الــنص، أجــذبــه وأقــول: أنــا أحــبك. تــعال إلــيّ، أحــبك. قــد أســتغرق 

أسبوعني أو ثالثة ألصف ما أراه اآلن فقط. 

احملاور: كيف تعرفني أن النص وصل إلى ما تريدين؟ 

آنــجــلـــو: حـني يـكون أفـضل مـا ميـكنني كـتابـته، قـد ال يـكون أفـضل مـا هـناك، رمبـا يـكتبه كـاتـب آخـر بـشكل 

أفـضل مـني بـكثير، لـكنني أعـرف حـني يـكون أفـضل مـا ميـكنني كـتابـته. أعـرف أن أعـظم املـهارات الـتي يكتسـبها 

الـكاتـب  قـدرتـه عـلى قـول: «ال، ال. لـقد أمتـمتها. وداعًـا اآلن.» ويـترك الـنص وحـيدًا. لـن أُرهـق الـفكرة وابـتذلـها 

كتابةً، لن أحرقها، لن أفعل هذا. 

احملاور: كم عدد املراجعات املعقودة للنص؟ 

آنــجــلـــو: أكـتب فـي الـصباح، ثـم أعـود إلـى بـيتي مـنتصف الـنهار تـقريـبًا، وأسـتحم، ألن الـكتابـة كـما تـعلم عـمل 

شـاق لـلغايـة لهـذا حتـتاج إلـى غسـل مـضاعـف. ثـم أخـرج وأتـسوّق، أنـا طـباخـة مـاهـرة، وأتـظاهـر بـأنـني طـبيعيّةـ 

٢ غنية تعليميّة لألطفال.
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أتـصرف بـعقل؛ «صـباح اخلـير! بـخير، شـكرًا لـك، مـاذا عـنك؟» ثـم أذهـب إلـى الـبيت، ألُعـدّ الـعشاء لنفسـي، وإذا 

مـا كـان لـدي ضـيوف، أوقـد الـشموع وأشـغل مـوسـيقى جـميلة ومـا إلـى ذلـك. ثـم حـينما تُـرفـع كـل األطـباق، أقـرأ 

مـا كـتبت ذلـك الـصباح، وغـالـبًا إذا كـتبت تـسع صـفحات، قـد أمتـكن مـن االحـتفاظ بـصفحتني ونـصف أو ثـالث. 

هـذا هـو الـوقـت األقسـى؛ أن تـعترف حـقًا بـعدم صـالحـية الـنص، وتُـنقّحه. لـيس األمـر سـيئًا جـدًا؛ إذا انتهـيت مـن 

قـرابـة اخلـمسني صـفحة –خـمسني صـفحة مـقبولـة- وقـرأتـها. لـدي احملـرّر ذاتـه مـنذ 1967م. قـد قـال لـي أو 

سـألـني مـراتٍ عـدة خـالل سـنوات: «ملـاذا تسـتخدمـني الـفاصـلة املـنقوطـة بـدالً مـن الـفاصـلة؟» ومـراتٍ عـدة خـالل 

.» وغـادرت.  هـذه الـسنوات قـد قـلت لـه أشـياء مـثل: «لـن أحتـدّث إلـيك مُجـدّدًا، لـألبـد، دائـمًا. انتهـينا، شـكرًا جـزيـالً

. مـاذا أيـضًا؟ ال تـذكـر  ثـم قـرأت الـقطعة وفـكّرت فـي اقـتراحـاتـه، وأرسـلت لـه بـرقـيّة تـقول: «حـسنًا، إذًا أنـت مـحقّ

لـي هـذا أبـدًا، إذا فـعلت، فـلن أحـدثـك مـرة أخـرى.» قـبل سـنتني، خـالل زيـارتـي لـه ولـزوجـته فـي «هـامـپتونـز»، كـنت 

عـلى طـرف طـاولـة حجـرة طـعام بـعشاء لـقرابـة أربـعة عشـر شـخصًا، مـن هـذا الـطرف قـلت ألحـدهـم أنـني أرسـلت 

لـه بـرقـيات عـلى مـر الـسنني، فـقال مـن الـطرف اآلخـر: «وقـد احـتفظت بـها واحـدةً واحـدة!» مـسخ! لـكن التحـريـر 

الذي يقوم به الكاتب لنفسه، قبل أن يرى احملرّر النص، هو األكثر أهميّة. 

احملـاور: أصـدرتِ خـمسة مـن كـتب السـيرة الـذاتـيّة، فـي تـتابـع زمـني، عـندمـا بـدأتِ بـكتابـة: «أعـرف ملـاذا يـغنّي 

الـطائـر احلـبيس - I Know Why the Caged Bird Sings» هـل كـنتِ تـدركـني أنـكِ سـتنطلقني 

منه؟ يبدو أنه يعمل متامًا سطرًا إلى سطر مع الكتاب الثاني. 

آنــجــلـــو: أعـرف، لـكن لـم أتـعمّد هـذا فـي احلـقيقة. اعـتقدتُ أنـني سـأكـتب «الـطائـر احلـبيس» وال شـيء آخـر، 

وسـأعـود بـعده إلـى كـتابـة املسـرحـيات واملـواد الـتلفزيـونـيّة. السـيرة الـذاتـيّة مـغريـة جـدًا، إنـها عـجيبة. حـني شـرعـت 

-؛ التحـدث بـضمير املـتكلّم قـاصـدًا  ۳فـيها أدركـت أنـني أتّـبع تـقليدًا أسّـسه فـريـدريـك دوغـالس –فـي سـرد الـرقـيق

ضـمير املـتكلمني، قـول أنـا دائـمًا مبـعنى نـحن، يـا لـلمسؤولـية! أن حتـاول الـعمل مـع هـذا اجلـنس األدبـي، منـط 

السـيرة الـذاتـيّة، أن حتـاول تـغييره؛ جـعله أكـبر وأغـنى وأرق وأكـثر شـموالً، فـي الـقرن العشـريـن، لـهو حتـدّ عـظيم 

بـالنسـبة لـي. لـقد كـتبت خـمسًا مـنها حـتى اآلن –وقـد صـارت ضـمن الـقراءة اإللـزامـية فـي الـعديـد مـن اجلـامـعات 

والـكليّات فـي الـواليـات املتحـدة األمـيركـيّة- وأمتـنى حـقًا أن تـقرأ الـناس أعـمالـي. أعـظم اطـراء أتـلقاه، أن يـتوجّـه 

الـناس إلـي فـي الـشوارع واملـطارات فـيقولـوا: «آنـسة آجنـلو، كـتبت كـتابـك الـسنة املـاضـية، وحـقًا ... أعـني حـقًا 

قـرأتـه!» هـذا فـقط، أن اإلنـسان قـد تـلقى الـعمل بجـديّـة شـديـدة، بـشمول، إلـى درجـة أنـه أسـود أو أبـيض، ذكـر أو 

٣ جنس أدبي نتج عن شهادات الرقيق في بريطانيا ومستعمراتها، آالف الرقيق املحّررون من أميركا الشمالية أعطوا شهادات عن 
حياتهم خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، نُِشر منها 150 عماًل مستقاًل، وخالل ثالثينيّات القرن املاضي ُجمعت أكثر من 

2300 شهادة شفهيّة تاريخيّة من املُحّررين تتناول حياتهم السابقة خالل فترة الرق. نُشر أواًل في إنجلترا في القرن الثامن عشر ثم 

صار سمة لألدب األفريقي األميركي (أفروأميركي) في القرن التاسع عشر.
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أنـثى، يـشعر بـها، بـأنـها قـصّته، وأنـه قـصّها. لـم أسـعى لهـذا، لـكنه اطـراء عـظيم. فـي األصـل لـم أتـوقـع أنـني 

سأُكـمل مـع هـذا الـنوع، اعـتقدت أنـني سـأكـتب كـتابًـا صـغيرًا سـيكون جـيدًا، ثـم سـأعـود إلـى الـشعر وكـتابـة بـعض 

املوسيقى. 

احملاور: ماذا عن نشأة الكتاب األول؟ من األشخاص الذين ساعدوكِ في تشكيل تلك اجلمل األخّاذة؟ 

آنــجـــلـــو: آه، حــسنًا. لــقد بــدأت قــبل ســنوات عــدّة، قــبل أن أكــتب مُــطلقًا، عــندمــا كــنت صــغيرة جــدًا. أحــببت 

الـقس األمـيركـي األسـود، وأحـببت الـنغم، الـصوت والـصورة الـغنيّة جـدًا واملسـتحيلة متـامًـا. الـقس فـي كنيسـتي 

فـي أركـانـساس، عـندمـا كـنت صـغيرة جـدًا، اسـتخدم عـبارات مـثل: «خـرج الـرب، الـشمس أعـلى كـتفه الـيمني، 

والـقمر مسـتقر فـي كـفه ...» لـقد أحـببتها حـقًا، وأحـببت الـشعراء الـسود، وأحـببت شكسـبير، وإدغـار آالن پـو، 

كما أعجبني ماثيو آرنولد كثيرًا، وما زال يعجبني. 

قـد قـرأت وحـفظت الـكثير؛ كـونـي صـامـتة لـعدد مـن الـسنوات، لـذا لـكل هـؤالء الـناس تـأثـير هـائـل فـي الـكتاب األول 

وحتى أحدث كتبي. 

احملاور: صامتة؟ 

آنــجــلـــو: اغـتُصبت وأنـا صـغيرة جـدًا، حـينها أخـبرت أخـي بـاسـم املـغتصب، فـقُتل فـي غـضون أيـام. بـتفكيري 

الـطفولـي –كـنت فـي الـسابـعة والـنصف- اعـتقدتُ أن صـوتـي قـد قـتل املـعتدي؛ لهـذا تـوقـفت عـن الـكالم خلـمسِ 
سنوات. طبعًا كتبتُ عن هذا في «الطائر احلبيس». 

: هذا ما أود فعله بقيّة حياتي؟  احملاور: متى قرّرتِ أنكِ ستصبحني كاتبة؟ هل قلتِ لنفسكِ في حلظة، فجأةً

آنــجــلـــو: حـسنًا، لـقد كـتبت مسـلسل تـلفزيـونـي حملـطة «پـي بـي إس»، وكـنت ذاهـبة إلـى «كـالـيفورنـيا». اعـتقدتُ 

أنــني شــاعــرة وكــاتــبة مســرحــية، وأن هــذا مــا ســأكــونــه لــبقيّة حــياتــي، أو ســأكــون شهــيرة بــصفتي ســمسارة 

عــقارات، لــكن جــيمس بــالــدويــن أخــذنــي لــعشاء مــع جــولــز وجــودي فــيفر فــي أحــد املــساءات، يــبدو هــذا حشــرًا 

لـألسـماء، وهـو كـذلـك حـقًا. كـل هـؤالء الـثالثـة متحـدّثـني عـظماء. واصـلوا حـكايـاتـهم، وكـان عـلي أن أُصـارع مـن 

أجـل حـقي فـي لـعب الـدور جـيّدًا، كـان عـلي أن أرغـم نفسـي أيـضًا عـلى قـول بـعض الـقصص. حـسنًا، فـي الـيوم 

الـتالـي جـودي فـيفر اسـتدعـت بـوب لـومـني، محـرّر فـي رانـدوم هـاوس، وأشـارت إلـى أنـه لـو اسـتطاع اقـناعـي 

بــكتابــة ســيرة ذاتــيّة، ســيحصل عــلى شــيء مــهم. لهــذا اتــصل بــي وقــلت ال، مــهما تــكن الــظروف. لــن أكــتبها 

بـالـتأكـيد! ثـم ذهـبت إلـى كـالـيفورنـيا، ألُنـتج هـذا املسـلسل عـن ثـقافـة اإلفـريـقيني واألمـيركـيني الـسود. اتـصل بـي 

لـومـيز هـناك حـوالـي ثـالث مـرات، قـلت ال فـي كـل مـرة. ثـم حتـدّث إلـى جـيمس بـالـدويـن، أعـطاه جـيمي حـيلة طـاملـا 

جنـحت مـعي. فـي االتـصال الـتالـي، قـال: «حـسنًا، آنـسة آجنـلو، لـن أزعـجكِ مُجـدّدًا. مـن اجلـيد أنـكِ لـم حتـاولـي 
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كـتابـة هـذا الـكتاب، ألن كـتابـة سـيرة ذاتـيّة بـصفتها أدبًـا مسـتحيلة بـالـتأكـيد.» فـقلت: «عـمّ تتحـدث؟ سـأكـتبها!» مـع 

هذا لستُ فخورة بقول هذا، لستُ فخورة بوجود الزر الذي ميُكن أن يُضغط فأقفز فورًا على إثره. 

احملاور: هل تختارين تيمة سائدة لكل كتاب؟ 

آنــجـــلـــو: أحــاول أن أتــذكّــر بــعض األوقــات فــي حــياتــي، أي أحــداث كــانــت لــها تــيمة ســائــدة مــن الــقسوة، أو 

الـلطف، أو الـسخاء، أو احلـقد، أو الـسعادة، أو الـبهجة. رمبّـا أربـعة أحـداث فـي الـفترة الـتي سـأكـتب عـنها، ثـم 

أختار ما يهب نفسه بشكل أفضل ألسلوبي، ما أستطيع كتابته بصفة الدراما دون السقوط في امليلودراما.  

احملاور: هل كتبتِ جلمهور معنيّ؟ 

آنــجــلـــو: اعـتقدتُ فـي وقـتٍ مـبكّر أنـني إذا اسـتطعتُ كـتابـة كـتاب لـلفتيات الـسود، سـيكون جـيدًا، لـوجـود كـتب 

ع  قـليلة جـدًا تـقول لـلفتاة الـسوداء عـندمـا تـقرأهـا مـا يـعنيه أن تـكبر. ثـم فـكّرت؛ حـري بـي، كـما تـعلم، أن أوسّـِ

الشـريـحة، أعـني الشـريـحة املسـتهدفـة الـتي أحـاول بـلوغـها. قـرّرت أن أكـتب لـألوالد الـسود، ثـم لـلبنات الـبيض، ثـم 

لـألوالد الـبيض. لـكن مـهارتـي هـي مـا أحـاول أن أحـتفظ بـها غـالـبًا فـي الـبال. هـذا مـا أسـعى حـقًا ألجـله: أحـاول 

أن أتـيح لنفسـي أن يسـيّرهـا فـنّي –إذا لـم يـبد غـريـبًا أو مـبالـغًا فـيه بشـدة- أقـبل بـالـدافـع، ثـم أبـذل قـصارى 
جهـدي لـتوظـيف املـهارة. إذا شـعرتُ بـأنـني مـحبطة، وفـقدت السـيطرة، فـكّرت فـي الـقارئ، لـكن مـن الـنادر أن 

أفكر بالقارئ حني يسير العمل. 

احملــاور: إذًا؛ ال تــفكّريــن بــقارئ مــعنيّ عــندمــا جتــلسني فــي غــرفــة الــفندق وتشــرعــني فــي الــكتابــة أو الــتألــيف، 

تفكرين بنفسكِ فقط. 

آنــجــلـــو: نـعم، أفـكّر بنفسـي، وقـارئـي. سـأكـون كـاذبـة أو مـنافـقة 

أو حــمقاء، وأنــا لســتُ أيًــا مــنها، ألقــول بــأنــني ال أكــتب لــلقارئ. 

أكـتب لـلقارئ، إمنـا الـقارئ الـذي يـسمع، الـقارئ الـذي يـتفاعـل مـع 

الـــنص، يـــذهـــب وراء مـــا يـــبدو أنـــه الـــقول الـــظاهـــري. إذًا، أكـــتب 

لنفســـي ولـــلقارئ الـــذي يـــقدم مـــا عـــليه. يـــوجـــد عـــبارة فـــي غـــرب 

أفــريــقيا، فــي غــانــا، تــسمي مــثل هــذا «كــالم عــميق». عــلى ســبيل 

املـثال؛ هـذه املـقولـة: «مـشكلة الـلص ليسـت فـي كـيفيّة سـرقـة بـوق 

ر بـه؟» يـفهمها اإلنـسان عـلى ظـاهـرهـا، لـكن  السـيّد، إمنـا أيـن يُـزمّـِ

بـالـتفكير حـقًا فـيها سـتأخـذك إلـى مـا هـو أعـمق مـن هـذا. فـي غـرب 

أفـريـقيا يُـسمون هـذا «كـالم عـميق». أفـضل االعـتقاد بـأنـني أكـتب 
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كـالمًـا عـميقًا حـني تـقرأه يجـدر بـك أن تـقول: «ربّـاه! هـذا جـميل، هـذا لـطيف، هـذا حـسن. رمبّـا يـوجـد شـيء آخـر؟ 

مـن األفـضل أن أعـيد الـقراءة.» قـبل سـنوات، قـرأت لـرجـل يـسمّى مـاتشـدو دي آسـيس، الـذي كـتب كـتاب يـدعـى 

«دوم كــاســمورو». مــاتشــدو دي آســيس كــاتــب أمــيركــي جــنوبــي، والــده أســود ووالــدتــه بــرتــغالــية. كــتب فــي 

1865م. وجـدت أن الـكتاب لـطيفٌ جـدًا، ثـم عـدت وقـرأتـه وقـلت: «هـممم، لـم أفـطن إلـى وجـود كـل هـذا فـي 
الـكتاب.» ثـم قـرأتـه مُجـدّدًا، ومُجـدّدًا، وخـلصت إلـى الـتأكـد مـن أن مـا فـعله مـاتشـدو دي آسـيس كـان بـالـتأكـيد 

حـيلة. أومـأ لـي حـتى أتـبعه إلـى الـشاطـئ، لـرؤيـة الـغروب، فـرأيـته مسـتمتعةً، وحـني اسـتدرت ألعـود وجـدت أن املـد 

قـد جتـاوز رأسـي. حـينها قـررت أن أكـتب، سـأكـتب كـي يـقول الـقارئ: «هـذا لـطيف جـدًا، يـا ولـد! هـذا جـميل، 

دعـني أقـرأه مجـدّدًا.» أعـتقد أن هـذا السـبب خـلف كـون الـطائـر احلـبيس فـي طـبعته احلـاديـة والعشـريـن لـلغالف 

املــقوّى والــتاســعة والعشــريــن لــلغالف الــورقــي. جــميع كــتبي مــا زالــت تــطبع بــغالف مــقوى جــنبًا إلــى جــنب مــع 

الغالف الورقي، ألن الناس تعود وتقول: «دعني أقرأ، هل حقًا هذا ما قالته؟» 

احملـاور: الـكتب تسـلسليّة، ألـيس كـذلـك؟ متـامًـا كـأنـكِ قـد جـمعتِ سـلسلة مـن الـقصص الـقصيرة. أتـساءل إذا مـا 

كنتِ، بصفتكِ كاتبة سيرة ذاتيّة، قد تالعبتِ باحلقيقة جملرد أن جتعلي القصة أفضل. 

آنــجــلـــو: حـسنًا، يحـدث هـذا أحـيانًـا. أحـب عـبارة «تاـلعـب بـ» فهـي إجنـليزيّـة خـالـصة. أحـيانًـا أصـنع الـشخصيّة 

مـن تـركـيب ثـالثـة أو أربـعة أشـخاص. إذ أن بـاطـن أي شـخص لـيس واضـحًا مبـا يـكفي لـيُكتب عـنه. مـع هـذا، 

الـعمل قـائـم عـلى احلـقيقة فـي أصـله، رغـم تـالعـبي بـبعض احلـقائـق. الـعديـد مـن األشـخاص الـذيـن كـتبت عـنهم مـا 

 The Heart of a - يـزالـون أحـياءً الـيوم، مـا زلـنا نـتواجـه. كـتبت عـن طـليقي –أفـريـقي- فـي «قـلب امـرأة

Woman». قـبل أن أفـعل، اتـصلت بـه فـي «دار السـالم» وقـلت بـأنـني سـأكـتب عـن بـعض سـنواتـنا مـعًا، فـقال: 
«اآلن، وقـبل أن تـطلبي، أريـدكِ أن تـعرفـي أنـني أوقّـع عـلى عـدم مـطالـبتكِ بشـيء، ألنـني أدرك أنـكِ لـن تـكذبـي. 

إمنا متأكد من حاجتي إلى مجادلتكِ حول تأويلكِ للحقيقة، على أيّةِ حال.» 

احملاور: هل استمتع بصورته أخيرًا أم جتادلتما بشأنها؟  

آنــجـلـــو: حسنًا، لم يجادل، كما أنني كنت طيّبة.  

ل عـليكِ االنـتقال مـن السـيرة الـذاتـيّة إلـى الـروايـة، حـيث ميـكنكِ فـعل أي شـيء  احملـاور: أفـترض أن هـذا يُسهّـِ

 . بشخصيّاتكِ

آنــجــلـــو: نـعم، لـكن بـالنسـبةِ لـي فـاخلـيال لـيس بـاجلـنس األدبـي األخّـاذ، فـي احلـقيقة أحـاول اآلن أن أفـعل شـيئًا 

بـالسـيرة الـذاتـية، لـقد أسـرتـني. أسـتخدم ضـمير املـتكلم، وأحـاول أن أعـبّر بـه عـن ضـمير املـتكلمني، مـن أجـل أن 
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يـتمكن أي شـخص يـقرأ الـعمل مـن قـول: «هـممم، هـذه احلـقيقة، نـعم، آهـه.» ويـعيش فـي الـعمل، إنـه حـلم عـظيم 

وطموح، لكنني أحببت هذا اجلنس األدبي.  

احملاور: أليس من الصعب علينا مشاطرتكِ الشعور باألحداث االستثنائية حلياتكِ؟ 

آنــجـــلـــو: يــا إلهــي! لــقد عشــت حــياة بســيطة جــدًا! كــأن تــقول: «نــعم، فــي الــثالــثة عشــر حــدث لــي هــذا، وعــند 

الـرابـعة عشـر ...»، هـذه وقـائـع بـالـطبع، لـكن رمبـا حتـجب الـوقـائـعُ احلـقيقةَ، حتـجب مـا كـانـت املـشاعـر عـليه حـقًا. 

يـبذل اجلـميع الـكثير كـي يـنضجوا، لـكن غـالـب الـناس ال يـصلوا إلـى الـنضج، فهـذا صـعب لـلغايـة. أمـا يحـدث فـأن 

يــتقدم أغــلب الــناس فــي الــسن، هــذه حــقيقة األمــر؛ ويــقدّســون بــطاقــاتــهم االئــتمانــية، ويــحصلون عــلى مــواقــف 

لسـياراتـهم، ويـتزوجـون، وميـلكون اجلـرأة لـينجبوا، لـكنهم مـع هـذا ال يـنضجون، مـطلقًا، إمنـا يـتقدمـون فـي الـسن 

وحسـب. يـكلفك الـنضجُ الـكثير. يـعني الـنضج أن تتحـمل مـسؤولـية الـوقـت الـذي تـقضيه واملـساحـة الـتي تـشغلها. 

فـهو مـسألـة مـهمّة. يـعني أن نسـتكشف مـا يـكلفنا حـني نـحب ونـفقد، جنـرؤ ونفشـل، وحـتى أكـثر مـن هـذا، أن 

نسـتكشف مـا يـكلفنا األمـر حـني نـنجح. مـاذا يُـكلّفنا؟ -ليسـت الـتكالـيف الـرمـزيّـة، إذ كـل إنـسان قـادر عـلى هـذا- 

بـل أعـني مـا نـتكبّده فـي احلـقيقة. هـذا مـا أكـتب عـنه، كـيف يـبدو األمـر حـقًا. أي أنـني أقـصّ قـصة بـالـغة الـبساطـة 

فحسب.  

احملاور: ألم تُستمالي إلى الكذب؟ الروائيون يكذبون، أليس كذلك؟  

آنــجـــلـــو: ال أعــلم شــيئًا عــن الــكذب بــالنســبة لــلروائــيني. حــني أنــظر إلــى بــعض الــروائــيني الــعظماء-أعــتقد أن 

سـبب عـظمتهم أنـهم يـقولـون احلـقيقة- أجـد أنـهم يسـتخدمـون، فـي الـواقـع، أسـماء مـختلقة وأشـخاص مـختلقني 

وأمـاكـن مـختلقة، لـكنهم يـخبرون بـحقيقة اإلنـسان، ومـا يـسعنا فـعله، مـا يخسّـرنـا، ويـضحّكنا، ويـبكّينا، مـا يـوقـعنا 

ويـجعلنا نـنتحب، ومـا يـجعلنا نـصرّ أسـنانـنا ونشـدّ عـلى أيـدي بـعضنا، مـا يـجعلنا نـقتل بـعضنا ومـا يـحبّب أحـدنـا 

في اآلخر.  

احملـاور: جـيمس بـالـدويـن بـاإلضـافـة إلـى الـعديـد مـن الـكتاب، فـي هـذه السـلسلة، قـالـوا: «عـندمـا تـكتب فـأنـت 

تسعى إلى اكتشاف ما ال تعرفه.» عندما تكتبني، هل تبحثني عن شيء لم تعرفيه عن نفسكِ أو عنّا؟ 

آنــجــلـــو: نـعم، فـأنـا أحـاول عـندمـا أكـتب أن أدرك مـن أنـا؟ مـن نـحن؟ مـا هـي اسـتطاعـتنا؟ كـيف نـشعر؟ كـيف 

نـفقد ونـقف؟ ومنـضي مـن ظـلمة إلـى ظـلمة. أسـعى فـي سـبيل مـعرفـة هـذه األشـياء، ومـن أجـل الـلغة أيـضًا، ألرى 

كـيف تـبدو حـقًا. صـدقًـا أحـب الـلغة، ملـا قـدّمـته لـنا، حـيث أتـاحـت لـنا شـرح األلـم واجملـد، واالخـتالفـات الـرفـيعة 

بـيننا وهـشاشـة وجـودنـا، ثـم أتـاحـت لـنا الـضحك، وأن نُظهـر فـطنتنا. الـفطنة احلـقيقيّة تُـبدى فـي الـلغة؛ نـحن 

بحاجة اللغة.  
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احملـاور: بـالـدويـن قـال أيـضًا أن عـائـلته أحلّـت عـليه كـيال يـصبح كـاتـبًا. والـده شـعر بـأن ثـمة احـتكار أبـيض فـي 

النشر. هل شعرتِ قط بهذه املشاعر؟ أعني أنكِ بصدد مواجهة أمر شديد الصعوبة على السود؟ 

آنــجــلـــو: نـعم، لـكنني لـم أواجـهها فـي الـكتابـة بـدرجـة عـالـية. لـقد جـابهـت مـثل هـذا فـي كـل مـا جـرّبـت. فـي تـكويـن 

اجملـتمع األمـريـكي يـأتـي الـذكـور الـبيض فـي الـقمة تـليهم اإلنـاث الـبيض ثـم الـذكـور الـسود ثـم الـنساء الـسود فـي 

القاع. هكذا احلال دائمًا: ليس أمرًا جديدًا. لكن هذا ال يعني أنه لم يصدمني ويضايقني.  

احملاور: أستطيع فهم هذا في التصنيفات االجتماعية اخملتلفة، لكن ملاذا في الفن؟ 

آنــجــلـــو: حـسنًا، لـألسـف، الـعنصريـة منتشـرة. فهـي ال تـتوقـف عـند بـوابـة اجلـامـعة وال عـلى مسـرح الـبالـيه. 

عـرفـت راقـصني سـود عـظماء، ذكـورًا وإنـاثًـا، ممّـن أُخـبروا فـي بـدايـاتـهم أنـهم غـير مـؤهـلني جسـديًـا لـلبالـيه. الـيوم، 

نـرى الـقليل جـدًا مـن راقـصي الـبالـيه الـسود. لـألسـف، فـفي املسـرح والسـينما، تـقف الـعنصريـة واجلـنسانـيّة عـلى 

الــباب. أنــا اخملــرجــة الــسوداء األولــى فــي «هــولــيوود» وحــتى أُخــرج ذهــبت إلــى الــسويــد وأخــذت مــساقًــا فــي 

الـتصويـر السـينمائـي حـتى أفـهم مـا تـفعله الـكامـيرا، بـالـرغـم مـن أنـني قـد كـتبت السـيناريـو، وحـتى أنـني ألّـفت 

املـوسـيقى الـتصويـريّـة، فـلم يُـسمح لـي بـاإلخـراج. لـقد جـلبوا مخـرجـة سـويـديّـة شـابّـة، لـم تسـبق لـها حـتى مـصافـحة 

كــف شــخص أســود مــن قــبل. كــان الــفيلم «جــورجــيا، جــورجــيا - Georgia, Georgia.» مــع ديــانــا 

سـانـدز. كـان الـناس إمـا نـافـريـن مـنه أو مُـثنيني عـلي. الـفريـقان مخـطئان؛ ألنـه لـم يـكن مـا أردتـه، لـم يـكن مـا كـنت 

سـأنـتجه لـو أُتـيح لـي إخـراجـه. ثـم فـكّرت: حـسنًا، أظـن أن عـلي االسـتعداد لعشـر أضـعاف، وهـذا لـيس بجـديـد، 

أمتـنى لـو أنـه كـان! فـي كـل حـالـة، أدرك أن عـلي االسـتعداد عـلى قـدر يـفوق 

نظيري األبيض بعشر مرات. 

احملاور: حتى بصفتكِ كاتبة حيث ... 

آنــجـلـــو: طبعًا. 

احملـاور: بـالـرغـم مـن أن مـا يـصل إلـى طـاولـة احملـرّر مخـطوطـة، ال شـخص 

وال جسد؟ 

آنــجــلـــو: نـعم، يـجب أن يـكون لـدي حتـكم بـأدواتـي وكـلماتـي، الـتحكم الـذي 

ميـكّنني مـن جـعل هـذه اجلـملة أخّـاذة. عـلي أن أتـقن صـقل كـتابـتي حـد أن ال 

تـبدو كـذلـك مـطلقًا. أريـد لـلقارئ، خـاصـةً احملـرر، أن ميُـضي نـصف سـاعـة 

في كتابي قبل أن يدرك أنه يقرأ. 
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احملاور: لكن أليس هذا هدف كل شخص يجلس إلى آلة كاتبة؟  

، ال أعـتقد أن هـذا  ٤آنــجــلـــو: بـالـتأكـيد. نـعم، مـن املـمكن أن تـكون شـديـد احلـسّاسـيّة، أن حتـمل شـيئًا مـن الـزَوَر

سيئًا. فهذا يبقيك يقظًا، يبقيك متأهبًا على أصابع قدميك. 

احملـاور: هـل ثـمة خـيط قـد يـراه املـرء عـبر سـيركِ الـذاتـيّة اخلـمسة؟ يـبدو لـي أن إحـدى الـتيمات الـطاغـية عـليها؛ 

 . محبّتكِ البنكِ

آنــجــلـــو: نـعم، حـسنًا، هـذا صـحيح. أعـتقد أنـها بـارزة. أفـترض –إذا كـنت محـظوظـة- أن هـذا الـتفصيل مـرئـي 

. آمـل أن عـملي قـائـم عـلى فـرضـيّة أنـنا قـد نـواجـه هـزائـم عـدّة، لـكن يـجب أالّ نُهـزم. قـد يـبدو هـذا مبـثابـة  عـامّـةً

فـضيلة مـبالـغ فـيها، أعـلم، لـكنني أؤمـن بـأن املـاس نـتيجة ضـغط ووقـت هـائـل، فـوقـت أقـل يـعطي كـريسـتال، أمـا 

وقــت أقــل مــن ســابــقه؛ ففحــم، أقــل مــن هــذا ســتحصل عــلى أوراق متحجّــرة، وأقــل مــنه ال يُــنتج ســوى اتــساخ 

مـحض. فـي كـل أعـمالـي؛ فـي األفـالم الـتي أكـتبها، والـكلمات املـغنّاة، والـشعر، والـنثر، واملـقاالت، أقـول أنـنا رمبـا 

نـواجـه هـزائـم عـديـدة –رمبّـا نـحن مـجبرون عـلى مـواجهـتها- لـكننا أقـوى بـكثير ممّـا نـبدو عـليه، ورمبـا أفـضل 
بـكثير ممّـا نـتيح ألنـفسنا أن تـكون. البشـر مـتشابـهون أكـثر مـن كـونـهم مـختلفني. ال يـوجـد فـيهم غـموض حـقيقي. 

ـي بــوذي، كــل ملحــد، كــل ال  كــل إنــسان، كــل يــهودي، كــل مســيحي، كــل مــرتــد، كــل مســلم، كــل شــنتوي، كــل زِنّـِ

أدري، كـل إنـسان يـريـد مـكانًـا جـميالً لـيعيش فـيه، يـريـد مـكانًـا جـيدًا يـذهـب فـيه األطـفال إلـى املـدرسـة، يـريـد 

أطـفاالً أصـحاء، وشـخصًا يـحبه، يـريـد الـشجاعـة، يـريـد جـسارة غـير محـدودة لـيقبل احلـب فـي املـقابـل. يـريـد 

مـكانًـا يـحتفل فـيه لـيلة السـبت أو األحـد، ومـكانًـا يخـلّد فـيه هـذا الـرب. لـيس ثـمة غـموض فـي هـذا، أبـدًا. وإذا كـنت 

قد وُفِّقتُ في أعمالي فأن هذا ما تقوله.  

احملاور: هل عدتِ يومًا إلى «ستامبز، أركانساس»؟ 

آنــجــلـــو: قـرابـة 1970م. كـنت أنـا وبـيل مـويـرز وويـلي مـوريـس فـي شـأنٍ مـا، وجـوديـث مـويـرز أيـضًا –أعـتقد 

أنـها احملُـرّضـة آنـذاك-. رمبّـا تـناولـنا قـنّينتني أو ثـالث مـن الـنبيذ األسـكتلندي، أو سـبع أو ثـمان قـنانـي. كـان 

ويـلي مـوريـس يـعمل حـينها مـع مجـلة هـاربـر. بـزغ حـينها هـذا االقـتراح: لـم ال نـعود جـميعًا إلـى اجلـنوب؟ ويـلي 

مـوريـس مـن «يـازو – ميسـيسيبي»، بـيل مـويـرز مـن «مـارشـال – تـكساس»، الـتي تـبعد عـن «سـتامـبز»، مـسقط 

رأسـي، مبـقدار وثـبة، قـفزة ونـطّة –عـلى بُـعد رمـية سـجق مـنها-. أحـيانًـا تـكون هـذه الـفكرة حـاضـرة فـي مـنتصف 

الـليل: «لـمَ ال يـذهـب بـيل مـويـرز ومـايـا آجنـلو إلـى يـازو- ميسـيسيبي، لـزيـارة ويـلي مـوريـس. ثـم لـم ال يـذهـب ويـلي 

مـوريـس، ومـايـا آجنـلو إلـى مـارشـال- تـكساس لـزيـارة بـيل مـويـرز». قـلت: «عـظيم!، مـوافـقة عـلى االقـتراحـني.» ثـم 

٤ الزَّور – Paranoia: "أسلوب مضطرب من التفكير، يسيطر عليه نوع شديد وغير منطقي وغير عقالني ودائم من الشك وعدم الثقة 
بالناس، ونزعة دائمة نحو تفسير أفعال اآلخرين على أنها تهديد مقصود أو مهني له." – د/ ضيف اهلل محمد حسني مهدي.
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قـالـوا ويـلي مـوريـس وبـيل مـويـرز يـذهـبون إلـى سـتامـبز- أركـانـساس لـزيـارة مـايـا آجنـلو، فـقلت: «ال، أبـدًا!» لـن 

أعـود إلـى هـذه الـبلدة الـصغيرة مـع رجـلني أبـيضني، لـن أفـعل هـذا. حـسنًا، بـعد فـترة اتـصل بـي بـيل مـويـرز –

كـان يُـنتج سـلسلة حـول االبـداع- وقـال: «مـايـا، هـيّا. دعـينا نـذهـب إلـى سـتامـبز. قـلت ال، مسـتحيل.» أكـمل: «أريـد 

أن أحتــدّث عــن االبــداع.» قــلت: «أنــت تــعلم، ال أريــد أن أعــرف أيــن يــكمن االبــداع». حــقًا ال أريــد، ومــا أزال. 

إحـدى املـشاكـل فـي الـغرب أن الـناس مـشغولـون جـدًا بـوضـع األشـياء حتـت اجملهـر، ومـا إلـى ذلـك. االبـداع أعـظم 

مـن اخـتزال أجـزائـه. كـل مـا أريـد مـعرفـته أن االبـداع هـنا، أن بـإمـكانـي أن أضـع يـدي خـلف ظهـري مـثل تـوم 

ثـومـب ثـم أسـتخرج بـرقـوقًـا. عـلى أيّـةِ حـال، مـضى مـويـرز ومـضى، وكـذلـك جـوديـث، وقـبل أن أدرك، وجـدت نفسـي 

فـي سـتامـبز- أركـانـساس، سـتامـبز- أركـانـساس! مـع بـيل مـويـرز أمـام بـاب جـدتـي، ربّـاه! ثـم قـدنـا السـيارة 

وتـوجـهنا خـارج الـبلدة، أنـا وبـيل وجـوديـث. خـلفنا الـطاقـم، طـاقـم نـيويـورك، كـما تـعلم، يسـتكشفون مـن أيـن أتـيت، 

وهـم منسجـمون. قـطعنا ثـالثـة أمـيال تـقريـبًا خـارج سـتامـبز فـقلت: «أوقـف السـيارة، اكـمح السـيارة الـتي خـلفنا. 

خـذ هـؤالء األشـخاص مـعك وسـآخـذ سـيارتـهم.» فـجأةً، أُخـذت إلـى كـونـي فـي الـثانـية عشـر، فـي بـلدة جـنوبـيّة 

صـغيرة حـيث أخـبرتـني جـدتـي: «أخـتي، ال تـبقي أبـدًا فـي طـريـق ريـفي مـع أوالد بـيض.» لـقد كـنت أكـبر مبـئتي 

عــام مــن فــلفلٍ أســود، لــكنني قــلت: «أوقــف الســيارة.» فــعلت هــذا، تــرجّــلت مــن الســيارة وأنــا أعــرف هــذيــن 

الـشخصني، خـاصـةً بـيل، بـيل مـويـرز صـديـق، وصـديـقٌ مبـثابـة أخ بـالنسـبة لـي؛ يـعتني أحـدنـا بـاآلخـر. لـكن ال بـد 

أن تـواجـه تـنانـني ومـخاوف وبـشاعـة الـطفولـة عـند بـاب الـطفولـة. أمّـا أي مـكان آخـر فـآمـن مـنها، ولـيس لـه صـلة 

. عـلى أيّـةِ حـال، أنـتجنا عـرض بـيل مـويـرز، ويـبدو أنـه ذو شـعبية  بـاخلـوف الـذي يـنام عـلى املـرء يـوم كـان طـفالً

كبيرة، وهو أول برامج «االبداع». 

احملاور: هل سكّنت العودة فيكِ مخاوف الطفولة هذه؟ 

آنــجـلـــو: إنها باقية مثل عنقاءات معلقة على جوانب مبانٍ أوربية عتيقة ومتعبة. 

احملاور: ألم تتغيّر؟ 

آنــجـلـــو: ال، إلى األسوأ لو تغيّر شيء. 

احملـاور: لـكن أربـعون سـنة مـضت قـبل أن تـعودي لـلجنوب، إلـى كـارولـينا الـشمالـية. هـل هـذا بسـبب اخلـوف مـن 

العثور على عنقاءات في كل مكان، كون ستامبز مجتمع تقليدي جنوبي؟ 

آنــجــلـــو: حـسنًا، لـم أشـعر قـط بـحاجـة إلـى اثـبات أي شـيء للجـمهور. أنـا مـعنيّة دائـمًا مبـن أكـون، مـن أجـلي 

أوالً –مـن أجـلي ومـن أجـل الـرب- فـأنـا مـعنيّة مبـن أكـون حـقًا. لـيس صـحيحًا أنـني لـم أذهـب لـلجنوب ألنـني لـم 
أرغـب فـي مـواجـهة أي صـفعة، ألن هـذا ممـل وغـير واقـعي. هـذا ال يـخبرنـي بـأي شـيء، لـو أنـني قـد عـلمت بـأنـني 
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خــائــفة، لــذهــبت فــي وقــت أبــكر. إمنــا فــكّرت حــينها بــأن اجلــنوب ســيكون مُــزعــجًا. أمــا اآلن فــقد انــتقلت إلــى 

اجلنوب، أعيش هناك. 

احملاور: رمبّا كتابة السير الذاتية، إذ تدركني نفسكِ، سهّلت عليكِ العودة أكثر. 

آنــجــلـــو: أعـرف أن الـعديـديـن يـعتقدون أن الـكتابـة «تُـصفّي اجلـو» نـوعًـا مـا، لـكنها ال تـفعل هـذا، إطـالقًـا. إذا مـا 

هـممت بـكتابـة سـيرة ذاتـيّة، ال تـتوقـع أنـها سـتُصفّي أي شـيء، صـحيح أنـها جتـعل األمـور أكـثر وضـوحًـا بـالنسـبةِ 

لك، لكنها ال تكسر حدّة أي شيء. ببساطة؛ تعرف سيرتك بشكلٍ أفضل، ويصبح لديك أسماء لألشخاص.  

احملـــاور: فـــي «الـــطائـــر احلـــبيس» ذكـــرتِ أنـــكِ وأخـــيكِ أردمتـــا أن تـــؤديـــا مشهـــدًا مـــن «تـــاجـــر الـــبندقـــية - 

Merchant of Venice» ولـم جتـرئـي عـلى تـأديـته ألن جـدتـكِ عـرفـت أن شكسـبير لـيس مـتوفـىً فحسـب، 
بل أبيضًا أيضًا.  

آنــجــلـــو: لـم أعـتقد أنـها سـتُمانـع لـو عـلمت أنـه مـتوفـى، أردت مـداراتـها. والـدتـي عـرفـت شكسـبير بـينما كـانـت 

جـدتـي تـرعـانـا. عـندمـا أخـبرتـها أنـني أردت أن ألـقي مـا لـدي –كـان فـي الـواقـع خـطاب بـورشـيا- قـالـت أمـي اآلن 

يـا أخـت مـاذا سـتقدمـني؟ كـانـت الـعبارة خـالّبـة، هـكذا: «اآلن، اآلنـسة مـارغـريـت سـتقدّم أداءهـا.» أردفـت أمـي: 

«اآلن، مـاذا سـتقدّمـني يـا أخـت؟» فـأجـبت: «مـامـا، سـأقـدم نـصًا كـتبه ولـيام شكسـبير.» سـألـت جـدتـي: «مـن ولـيام 

شكسـبير هـذا يـا أخـت؟» تـوجّـب عـلي أن أخـبرهـا بـأنـه أبـيض، فـقد كـان هـذا سـينكشف عـلى أيـة حـال، أحـدهـم 

سـيكشفه! لهـذا أخـبرت مـامـا بـأنـه أبـيض لـكنه مـتوفـى، ثـم قـلت بـأنـه مـيت مـنذ قـرون، مـعتقدةً أنـها سـتُسامـحه مـن 

أجــل هــذه املــيزة الــصغيرة. قــالــت: «ال، اآلنــسة احملــترمــة الــصغيرة، لــن تــؤديــه. ال، أيــتها اآلنــسة احملــترمــة 

الـصغيرة، لـن تـفعلي هـذا.» ثـم قـدّمـت جـيمس ويـلدن جـونـسون، پـول لـورنـس دنـبار، كـونـتي كـولـني، النگسـتون 

هيوز. 

احملاور: هل كانت الكتب متاحة في املنزل؟ 

آنــجـــلـــو: وال كــتاب مــن تــلك الــكتب كــان فــي املــنزل؛ لــقد كــانــت فــي املــدرســة. كــنت أجــلبها إلــى الــبيت مــن 

. لـكن  ٥املـدرسـة، وقـد أعـطانـي أخـي إدغـار آالن پـو ألنـه يـعرف أنـني أحـبه. لـقد أحـببته كـثيرًا. كـنت أسـمّيه إيـپ

كـما قـلت، كـانـت لـدي مـشكلة عـندمـا كـنت صـغيرة، مـنذ الـسابـعة والـنصف حـتى الـثانـية عشـر والـنصف، كـنت 

صـامـتة. أسـتطيع التحـدّث ولـكنني لـم أحتـدّث خلـمسِ سـنوات، كـنت فـي احلـالـة الـتي تُـسمى: «خـرس تـطوّعـي». 

لــكنني قــرأت وحــفظت بــكميات هــائــلة. ال أعــرف إذا كــان املــرء يــولــد بــذاكــرة صــوريــة، لــكن أظــن أن بــاإلمــكان 

تنميتها، لكنني أمتلك ذاكرة صورية. 

.Edgar Allan Poe، EAP – ٥ نحت للحروف االستهاللية من اسمه: إدغار آالن پو
١٢

http://www.reufkhalid.com
mailto:reuf.Khalid@gmail.com


www.reufkhalid.com

reuf.Khalid@gmail.com

 All God’s Children - احملـاور: مـا هـو املـغزى مـن عـنوان «يـحتاج كـل أطـفال الـرب إلـى أحـذيـة سـفر

Need Traveling Shoes.»؟ 

آنــجــلـــو: لـم أتـفق قـط، حـتى عـندمـا كـنت شـابّـة، مـع عـنوان تـومـاس وولـف: «لـن تسـتطيع الـعودة إلـى الـوطـن 

مُجـدّدًا.» بـفطرتـي لـم أتـفق. إذ احلـقيقة أنـك لـن تسـتطيع مـغادرة الـوطـن أبـدًا. فـأنـت حتـمله مـعك، فـالـوطـن حتـت 

أظـافـرك، فـي جـريـبات الـشعر، وفـي طـريـقة تـبسّمك، فـي رحـلة أردافـك، وفـي املـمر بـني ثـديـيك. إنـه فـي كـل جـزء 

فـيك، ال يـهم إلـى أيـن تـذهـب. تسـتطيع أن تـتصنّع وحتـمل تـوجّـهات أمـكنة أخـرى، وتـتعلّم التحـدث بـطرقـهم حـتّى، 

لــكن فــي احلــقيقة؛ الــوطــن بــني أســنانــك. يــبحث كــل شــخص دائــمًا عــن الــوطــن؛ يــذهــب الــيهود إلــى الــكيان 

، ويـذهـب األمـيركـيّون الـسود واألفـريـقيّون فـي الشـتات إلـى أفـريـقيا. يـذهـب األوروبـيّون واآلجنـلو  ٦الصهـيونـي

سـاكـسونـيّون إلـى إجنـلترا وإيـرلـندا، ويـذهـب األشـخاص مـن أصـول جـيرمـانـيّة إلـى أملـانـيا. إنـها مـطاردة شـديـدة 

. فـي الـواقـع،  ۷الـغرابـة. ميـكننا إذًا أن منـازح أنـفسنا، نـخبرهـا بـقول: «أوه حـسنًا، عـزيـزتـي، أنـا أعـيش فـي يـافـا

أو قــد نــقول لــها أنــا أعــيش فــي أكــرا». احلــقيقة واقــع مســتعصي. لهــذا، جــاء هــذا الــكتاب عــن مــحاولــة الــعودة 

للوطن. 

احملاور: إذا كان عليكِ أن تهبي كاتبًا أكثر األدوات ضرورةً، غير الدفاتر الصفراء، ماذا ستكون؟ 

 ! آنــجـلـــو: آذان، آذان، القدرة على أن يسمع اللغة. لكن ال يوجد أداة هي األكثر ضرورة. ... الشجاعة أوالً

احملـاور: هـل شـعرتِ قـط بـأنـكِ لـن تسـتطيعي نشـر مـا تـكتبني؟ هـل كـنتِ سـتستمريـن فـي الـكتابـة لـو أن «رانـدوم 

هاوس» قد ردّت مخطوطتكِ؟ 

آنــجــلـــو: لـم أظـن بـأن األمـر سـيكون سهـالً، لـكنني أعـرف أنـني سـأفـعل شـيئًا. السـبب احلـقيقي وراء وجـود 

الـناس الـسود الـيوم، عـلى أيّـةِ حـال، فـمقاومـتهم جملـتمعٍ أكـبر يـقول: «ال ميـكنك فـعل هـذا، ال ميـكنك أن تـنجو، 

وإن جنـوت، فـبالـتأكـيد لـن تـنتعش، وإن فـعلت، فـلن تـواصـل بـأي شـغف أو عـطف أو فـكاهـة أو أسـلوب.» تـوجـد 

مـقولـة، بـل هـي أغـنية تـقول: «ال جتـعل أحـدًا يُـثنيك، يُـثنيك. ال جتـعل أحـدًا يُـثنيك.» حـسنًا، دائـمًا مـا آمـنت بـها. 

آمـنت مبـعرفـة أن ال أحـد مبـقدوره أن يُـثنيني، لـو لـم أنشـر، فـال بـأس، سـأصـمّم هـذا املسـرح الـذي جنـلس فـيه. 

 homo sum: humani» :نــعم، لــمَ ال؟ بــعض األشــخاص قــامــوا بهــذا. أتــفق مــع تــيرنــس، إذ قــال

nihil a me alienum puto»؛ «أنــا إنــسان، ال شــيء فــي حــدود البشــري قــد يــكون غــريــبًا عــلي.» 
عـندمـا تـبحث عـن تـيرنـس فـي مـوسـوعـة، سـترى بـجانـب اسـمه؛ بـاخلـط املـائـل، بـيع إلـى شـيخ رومـانـي، وحـرّره هـذا 

.Israel ٦ ورد في األصل

.Tel Aviv ٧ ورد في األصل
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الشــيخ. أصــبح أكــثر املســرحــيني شــعبية فــي رومــا، 

سـتّ مـن مسـرحـياتـه، وهـذه الـعبارة، قـد وصـلتنا مـنذ 

عــام 154 ق.م. لــم يــولــد هــذا الــرجــل أبــيضًا، ولــم 

يـولـد حـرًّا أيـضًا، وُلِـد دون أي فـرصـة لـلحصول عـلى 

املــواطــنة، لــكنه قــال: «أنــا إنــسان. ال شــيء فــي حــدود 

البشــري قــد يــكون غــريــبًا عــلي.» حــسنًا، أؤمــن بهــذا. 

تشــرّبــت هــذا واســتوعــبته رمبّــا فــي الــثالــثة عشــر أو 

الـثانـية عشـر، آمـنت بـأنـني إذا وطّـنت عـقلي عـلى هـذا، 

فـــلو لـــم يُنشـــر لـــي عـــمل، ســـأكـــتب قـــطعة مـــوســـيقيّة 

عــظيمة، أو ســأفــعل شــيئًا مــتعلق بــأن أصــبح صــديــقة 

حــقيقيّة، ســأفــعل شــيئًا بهــيًّا، رمبّــا مــع جــاري الــذي 

بـبابـي، أو صـديـقي احملـترم، أو مـع عشـيقي، سـأفـعل 

شــيئًا مــدهــشًا بــقدر مــا أســتطيع. لــم أكــن قــط مــعنيّة 

كثيرًا بأن يخبرني العالم مدى جناحي، فلست بحاجة إلى هذا.  

احملاور: لقد ذكرتِ الشجاعة ... 

آنــجـلـــو: الشّجاعة أهم الفضائل كافة، دون هذه الفضيلة ال تستطيع ممارسة أي فضيلة أخرى بثبات. 

 The ؛ ۸احملــاور: مــا رأيــكِ بــالــكتّاب الــبيض الــذيــن قــد كــتبوا عــن جتــربــة الــسود –الــصخب والــعنف لــفوكــنر

 Confessions of Nat أو اعـترافـات نـات تـرنـر لـولـيام سـتيرون؛  Sound and the Fury
Turner -؟ 

آنــجــلـــو: حـسنًا، أحـيانًـا أشـعر بـاخلـيبة، بـل غـالـبًا. هـذا لـيس عـدالً، ألنـني ال أتـوقـع أن يـكذب الـكاتـب حـول مـا 

يـراه أو الـكاتـبة حـول مـا تـراه. وهـذه خـيبتي، حـقيقةً، خـيبة أن الـكاتـب ال يـرى أو الـكاتـبة ال تـرى بـعمق أكـثر، 

وحـذر أشـد. اسـتمتعت بـرؤيـة بـيتر أو تـول أو مـيكيل كـايـن وهـما يـؤديـان أدوار أشـخاص مـن الـطبقة الـراقـية فـي 

إجنلترا.  

الـطبقة الـكادحـة يـجب أن تـتفحص الـطبقة الـراقـية، مُـجبرة عـلى هـذا، لـيتمسكوا بـوظـائـفهم. حـسنًا، يـتفحّص 

األمـيركـيّون الـسود األمـيركـيّني الـبيض، لـقرون حتـت الـعبوديّـة، يـراقـبون االبـتسامـة أو التكشـيرة عـلى وجـه رجـل 

٨ ترجمه جبرا إبراهيم جبرا إلى العربيّة بالعنوان املذكور.
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أبـيض، أو تـدفـق يـد عـلى امـرأة بـيضاء قـد تُـخبر شـخص أسـود أنـه عـلى وشـك أن يُـباع أو يُجـلد. لهـذا، فـقد 

تـفحّصنا األمـيركـيّني الـبيض، بـينما لـم يـكونـوا مُـجبريـن عـلى تـفحّصنا. لهـذا يـبدو غـالـبًا كـما لـو أن الـكاتـب يـنظر 

 ! عبر زجاج في العتمة. دائمًا ما أحزنتني، قليالً، هذه الرؤية الرديئة، حسنًا ليس قليالً

احملاور: ميكنكِ التقاطها في وهلة، إذا ... 

آنــجــلـــو: نـعم، نـعم! يـوجـد الـبعض مـنهم ممّـن يُـبهج ويُـعلِّم، أفـضل كـثيرًا ممـا ذكـرت. تـرى، بـالنسـبة لـي، عـندمـا 

تتحـدث كـاتـبة مـثل إيـندا سـت. فـنسنت مـيالي بـعمق شـديـد عـمّا يـعنيها، لـنفسها، دون أن متـنحنا أي إيـثار. ثـم 

حـينما أنـظر مـن خـالل عـينيها إلـى الـكيفيّة الـتي تـرى بـها أسـود أو آسـيوي، يُـضاء قـلبي. لـكن الـعديـد مـن الـكتاب 

اآلخرين ليسوا مثلها، فقد خيّبوا أملي. 

احملاور: ما هو أفضل جزء في الكتابة بالنسبةِ لكِ؟ 

آنــجــلـــو: حـسنًا، ميـكنني قـول الـنهايـة. لـكن حـينما تـعير الـلغة ذاتـها إلـيّ، عـندمـا تـأتِ وتـذعـن، حـني تسـتسلم 

وتقول: «أنا لكِ، عزيزتي.» هذا أفضل جزء. 

احملاور: أثناء الكتابة، ال تنتقلني متجاوزة من جزء آلخر؟ 

آنــجـلـــو: ال، رمبّا أجتاوز عند املراجعة، فقط ألرى أي الروابط ميكن إيجادها. 

احملاور: هل غالب اجلهد يُبذل في تدوين الكلمات على الورق، أم في املراجعة؟ 

آنــجـــلـــو: بــعض األعــمال تســير، كــما تــعلم، ميــكنك أن تســتمر فــي الــكتابــة لــثالثــة أيــام، مــثل أن ... أظــن أن 

املـفردة املـناسـبة تـتدفـق فـي إبـحار، ثـالثـة أيـام مـن الـتدفـق فـقط. فـي أيـامٍ أخـرى، تـكون األمـور سـيئة وحسـب، 

مجـرد كـدّ واسـترجـاع، ومـحاولـة حلـذف الـعديـد مـن واو الـعطف وإذا وإلـى ومـن وأجـل ولـكن وإذًا ولهـذا وعـلى 

أيّةِ حال، كما تعرف، أحذف كل هذه األشياء. 

احملاور: ثم أخيرًا، تكتبني «النهاية»، هذا كل ما في األمر؛ ثم تتناولني القليل من الشرى. 

آنــجـلـــو: حينها أتناول الكثير من الشرى! 
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